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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2553 
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันศุกรที่  23 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุ  2 สํานกังานบรษิทั เลขที่  59 
หมู  1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000  

นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวย
ตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม  รวม  91 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 
268,159,604 หุน คิดเปนรอยละ 61.58 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี ้
1.   พลเอกเธียร  ชนไมตรี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ         กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. น.ส.ภาษิตา  กจิยโภค      กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายประเดช   กิตติอิสรานนท    กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
6.  นายสุวัฒน จรดล  กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
8. นายอาคม  มานะแกว  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
9. นายไพโรจน  ศิริรัตน  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
10.นายภูมิชาย  หิรัญชัย  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
11. นายไพฑูรย   กําชัย  เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงนิและบัญช ี
นอกจากนี้มีทีป่รึกษากฎหมายเขารวมประชุม คือนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล  

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียดนี้ 

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน  โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่ง
เสียง ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็น
ดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง  และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  เวน
แตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)   ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
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 (2)หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ  

หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 
 (3) ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง และบริษทัจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่ลงมติไมเหน็ดวยหรืองดออกเสียงแลวหักจาก
จํานวนหุนทัง้หมดที่มาประชุม 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ  ก   .รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือหุน
มอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่
บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม  โดยทําเครื่องหมายในชอง   เห็นดวย    ไม
เห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

(5) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ  ข   .และ  ค   .ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไว
แลว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 ผูถือหุนรับทราบ ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน 1/2553  
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญวิผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซ่ึงได

จัดสง ใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชญิประชุม (เอกสารแนบ 1) แลว   
 
คุณศักรินทร ชูศักดิ์สกุล : ผูถือหุน 
แจงวา ในวาระที่ 1 ยอหนาที่สอง ไดบันทึกวา “เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯจึงขอให

ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยทานที่ไมเห็นดวยขอใหยกมือ” เห็นควรเพิ่มคําวา “หรืองดออกเสียง” 
ระหวางขอความ “ไมเห็นดวย” กับ “ขอใหยกมือ” โดยใหเพิ่มในทุกวาระที่ประธานฯสอบถามที่ประชุม
ดวย 

ประธานกลาวขอบคุณที่ใหขอเสนอแนะ  และขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวไมมผูีใดคัดคานการแกไขดังกลาว และมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดงัตอไปนี ้
เห็นดวย 276,894,223* เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

*ระหวางการพิจารณาวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมเปน 94  ราย 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 451,935,207 บาท เปน 435,461,843 บาท โดย

ตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน มูลคาหุนละ 1 
บาท  

ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทมีหุนที่ยังไมได
ออกจําหนายจํานวน 16,473,364 หุนโดยหุนดังกลาว เปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 1 (“DEMCO-W1”) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 2 (“DEMCO-W2”) ซ่ึงหมดอายุแลว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนสวนที่
ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติลดทุนตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน และขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมมีติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบยีนตามที่ประธานเสนอ ดวย

คะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี ้
เห็นดวย 276,964,317* เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

*ระหวางการพิจารณาวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย รวมเปน 98 ราย 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชมุวา เมื่อมกีารลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่

จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน เปนดังนี ้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 435,461,843  บาท   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามบาท) 
 แบงออกเปน : 435,461,843 หุน   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 435,461,843 หุน   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 
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ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติแกไขหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน   และขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดงัตอไปนี ้

เห็นดวย 276,964,317 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมคร้ังท่ี 3 

(“DEMCO-W3”) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 110,000,000 หนวย  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีความจําเปนตองระดมทุนเพื่อ

เสริมใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจซึ่งขณะนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายการ
ลงทุนไปสูการเปนผูผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และเพื่อประโยชนในการระดมทุนให
สอดคลองกับความตองการใชเงินทุนของบริษัท คณะกรรมการเห็นควรใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 3 (DEMCO-W3) จํานวน 110,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือ
และสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 110,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ : 2.70 บาทตอหุน  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 1 ป 6 เดือน 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน หุนสามัญเดิม 4 หุน ตอ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได
ทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ป 
6 เดือนจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 
ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งหากตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 
2) แลว  

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหม คร้ังที่ 3 (Demco-W3) ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192* เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

*ระหวางการพิจารณาวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเปน 99 ราย 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมคร้ังท่ี 4 

(DEMCO-W4) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 74,000,000 หนวย 
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชมุวา สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความ

จําเปนตองระดมทุนเพื่อเสรมิใหบริษัทมีฐานเงินทุนทีแ่ขง็แกรงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการ
ลงทุนของบริษัทในอนาคตดังที่ไดช้ีแจงตอที่ประชุมในวาระที่ 4   

ดังนั้นเพื่อใหบริษัทมีแผนการระดมทุนในระยะยาวตอเนือ่งกัน เหน็ควรใหบริษัทออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมอีกรุนหนึ่งเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม โดยมีอายุยาวกวา 
DEMCO-W3 ซ่ึงที่ประชุมอนุมัติใหออกในวาระที่ 4 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
คร้ังที่ 4 (DEMCO-W4) จํานวน 74,000,000 หนวย ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

 

 

: 

 

 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือ
และสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 74,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ : 5.00 บาทตอหุน  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ป 6 เดือน 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 6 
หุนตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ไดทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 
2 ป 6 เดือนจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใช
สิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2553 และ ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 
ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการ
กอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหม คร้ังที่ 4 (Demco-W4) ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน คร้ังท่ี 2 (DEMCO-ESOP #2) จํานวน 16,000,000 หนวย 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับ
บุคลากรที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทที่ผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการ
ปฎิบัติงานแกบุคลากรของบริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางาน อันเปนการรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพไว
กับบริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และกอใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นควรใหบริษัทออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 2 
(DEMCO-ESOP#2) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  ชนิดระบุช่ือผูถือ
และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวน :  16,000,000 หนวย  

ราคาตอหนวย  :  0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ  :  2.70 บาท  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  3 ป  

วิธีการจัดสรร  :  จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไมผาน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  

ระยะเวลาการเสนอขาย  :  ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท    

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธ ิ :  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมของบริษัทไดรวม 5 ครั้ง ครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 
2554 ( “วันใชสิทธิครั้ งแรก”)  สํ าหรับการใชสิทธิครั้ งต อไป 
กําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของทุก 6 เดือน นับจากวันใชสิทธิ
ครั้งแรก และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันครบกําหนด
ระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการ
กอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 
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รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหลักทรัพยเพื่อเสนอขายตอกรรมการและ

พนักงานDEMCO-ESOP#2 ซ่ึงไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)  
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อ

จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) นี้ เปนการกําหนดราคาเสนอ
ขายหลักทรัพยในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงคิดตามราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนใน
ตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 7  วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่ออนุมัติการออกหลักทรัพย ( คือวันที่ 15 มิถุนายน 2553) ถือเปนการเสนอขายหลกัทรัพยในราคาต่ํา 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 แตเนื่องจากจํานวนที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมกับ
ที่เคยออกในระยะหาปยอนหลังกอนการเสนอขายครั้งนี้ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสยีง
ทั้งหมด ณ วันประชุมนี้ (คือ 435,461,843 หุน) จึงตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละ 10  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคาน จึงจะถือวาผานและ
ขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหมเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) ตามที่ประธานเสนอ 
ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันทดังตอไปนี ้

เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท 

โดยออกหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 3 
(“DEMCO-W3”)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 4 (“DEMCO-W4”) และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 
2 (DEMCO-ESOP#2)  ตามที่ที่ประชุมไดอนุมัติในวาระที่ 4   5 และ 6 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุนซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4) แลว จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณา  
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ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติเพิ่มทุนตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน และขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหอนุมัตใิหเพิ่มทุนจดทะเบียตามที่ประธานเสนอ ดวย

คะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี ้
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชมุวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่

จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน โดยเสนอใหแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4 เปนดังนี ้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 635,461,843  บาท   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามบาท) 

 แบงออกเปน : 635,461,843 หุน   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 635,461,843 หุน   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 

 
โดยประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับคะแนนเสียง

อนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน และขอใหที่ประชุม
พิจารณา ลงมติ 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่

ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดงัตอไปนี ้
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 200,000,000 หุน  
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ในการเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 
ก จัดสรรหุนจํานวน 110,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือ

หุนสามัญที่ออกใหม DEMCO-W3 

ข จัดสรรหุนจํานวน 74,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม DEMCO-W4 

ค จัดสรรหุนจํานวน 16,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม ซ่ึงจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท 
ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนกังาน  DEMCO-ESOP#2 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุนสามัญที่จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิDEMCO-W3 
เหลืออยูหลังจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง และมีเหตุการณที่ตองปรับสิทธิตามเงื่อนไขใน
ขอกําหนดวาดวยสิทธิหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 
เปนเหตุใหตองมีการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิเพิ่มขึ้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญ
สวนที่เหลือจากใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 ที่หมดอายุ มารองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ DEMCO-W4 ที่มีการปรับสิทธินั้นได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 

 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอดวย

คะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

  
 คุณสรัชชา   อุดมจตุพร : ผูถือหุน 
 สอบถามวา  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ DEMCO-ESOP#2 นั้น 
จัดสรรใหแกผูใดบาง  
 นายไพฑูรย  กําชัย ช้ีแจงวา รายชื่อกรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใน
คร้ังนี้  ไดจัดสงใหแก ผู ถือหุนพรอมหนังสือ เชิญประชุม  ( ส่ิงที่ส งมาดวย  3) ทั้ งนี้ 
การใชสิทธิจะใชไดคร้ังละไมเกินรอยละ 20   และการใชสิทธิแตละครั้ง  จะตองเปนรอยละ 20 หรือ 
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ทวีคูณของรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท แตตองไมเกินสัดสวนที่สามารถใชสิทธิไดในครั้งนั้นๆ      
 
 คุณ ธนพล  วีรศิริมงคลกุล : ผูถือหุน 
 สอบถามวา เมื่อมีการเพิ่มทุนแลว คณะกรรมการมีแผนเพิ่มผลกําไรอยางไร  
 นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต ช้ีแจงวา การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใหสัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท
เปนไปตามขอกําหนดของสถาบันการเงินการเพิ่มทุนจะชวยใหการดําเนินโครงการพลังงานทดแทน ซ่ึง
เปนโครงการขนาดใหญและมีความตอเนื่องในระยะยาว เปนไปอยางราบรื่นคาดวาจะสามารถสรางผล
กําไรใหแกบริษัทได 

 
ไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มารวมประชุม และกลาว

ปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 14.55 น. 

 

  
 


